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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4504/2017,
περί θεμάτων ΝΑΤ, ισχύουν τα κάτωθι:
1) Οι αρχιπλοίαρχοι και οι αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι
διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α΄τάξης αντίστοιχα μετά την απόκτηση του διπλώματος
Α΄τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ ή επί
πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο ΝΑΤ και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα
ή λειτούργημα ούτε είναι συνταξιούχοι του ΝΑΤ.
2) Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον πλοίαρχο του πλοίου, στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός και θεωρείται το ακριβές του
περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 372/1977 μέσα σε χρονικό διάστημα
τριάντα έξι (36) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο.
Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου μπορεί να βεβαιώνεται και από εκπρόσωπο της
πλοιοκτήτριας εταιρείας, με δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία η υπογραφή του θεωρείται
από αρμόδια δημόσια ελληνική αρχή .
3) Για τους σπουδαστές /σπουδάστριες των Α.Ε.Ν. Β΄ θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου,
οι οποίοι κατ ΄ εξαίρεση ναυτολογούνται σε πλοία με ξένη σημαία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή
σημαίας τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του
Ν.2638/1998 (Α΄204) και την Μ. 3615/02/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
(Β΄845), η εξαγορά της εν λόγω θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να πραγματοποιείται για την
απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄τάξης Ε.Ν., σύμφωνα με τα άρθρα 3
και 13 του π.δ. 141/2014 μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.
Β. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ιδίου νόμου, περί ρυθμίσεων για
τα αλιευτικά σκάφη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο
εφόσον δεν υπηρετούν σε αυτά απογεγραμμένοι ναυτικοί, στα παρακάτω σκάφη:
1. τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας
2. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24)μέτρων
3. τα αλιευτικά σκάφη μέχρι τριάντα (30) κοχ ή ολικού μήκους έως και εικοσι
τεσσάρων (24) μέτρων και
4. κάθε άλλο σκάφος μέχρι είκοσι πέντε(25) κοχ.
Τα ανωτέρω περί αλιευτικών σκαφών ισχύουν μέχρι 18-11-2019.
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